एबट सूत्र सम्झना: WIC सहभागीहरूको लागग जानकारी
म कुन सूत्रहरू गकन्न सक्छु ?
सूत्र सम्झनाको कारणले, सूत्र प्राप्त गने ओरे गन WIC सहभागीहरूले विशेष िैकल्पिक विकिहरू खररद गनन अस्थायी
रूपमा आफ्नो WIC EBT कार्न हरू प्रयोग गनन सक्छन्। अनुमवि वदइएको सूत्र विकिहरूको सूची हेनन यहााँ ल्पिक
गनुनहोस्।

यगि तपाइँ तपाइँ को WIC लाभहरू प्रयोग गरी सूत्र खररि गनन आवश्यक छ भने:
•

हामी फेरर पसलहरूमा एबोट पाउर्र सूत्रहरू हेनन सुरु गदै छ ।ौं यवद िपाईौंले आफ्नो लाभमा सूचीबद्ध सूत्र फेला
पानुनभयो भने, िपाईौंले यसलाई आफ्नो eWIC कार्न बाट खररद गनन सक्नुहुन्छ।

•

यवद िपाइाँ एबोट उत्पादनहरू खररद गने बारे अवनविि महसुस गनुनहुन्छ भने, वफिान वलइएका उत्पादनहरू विरुद्ध
जााँच गनन िल दे खाइएको लट नम्बर जााँच गनुनहोस्।

•

यवद िपाईौंले आफ्नो लाभ िा कुनै िैकल्पिक सूत्रहरूमा सूचीबद्ध सूत्र फेला पानन सक्नुहुन्न भने, कृपया िपाइाँ को कल
गनुनहोस् स्थानीय WIC ल्पिवनक विकिहरू अन्वेषण गनन।

कुन उत्पािनहरू गितान बोलाइयो?
फेब्रुअरीमा, एबटले धेरै पाउर्र वशशु सूत्रहरूको सम्झना जारी गरे । यवद िपाईौंले फेब्रुअरी 18, 2022 अवि सूत्र खररद
गनुनभएको छ भने, कृपया यो वफिान गररएको वथयो वक भनेर जााँच गनुनहोस्। त्यसो गनन,
•

Similac Recall साइटमा धेरै नम्बर प्रविष्ट गनुनहोस्: similacrecall.com

िा
• भोवल 1-800-986-8540

उत्पादन को व ल मा धेरैसौंख्या को
उदाहरण हुन सक्छ।

प्रभाविि उत्पादनहरूसाँग वनम्न िीनिटा धेरै सौंख्याहरू छन्:
• 22 दे ल्पख 37 सम्मको पवहलो दु ई अौंक, र
• कन्टे नरमा भएको कोर्ले K8, SH, िा Z2 समािेश गदन छ, र
• ०४/०१/२०२२ िा पवछको म्याद सवकने वमवि।
यवद िपाईौंसाँग भएको सूत्र हो छै न सम्झना द्वारा प्रभाविि, यो प्रयोग गनन
सुरविि छ।

यगि तपाइँ सँग भएको सूत्र सम्झाइएको गियो:
•

Do नही ीं सूत्र प्रयोग गनुनहोस्।

यसलाई साटासाट गने वा प्रगतस्िापन गने गवकल्पहरू हुन्:
• एबटलाई 1-800-986-8540 मा सीधा कल गनुनहोस्।
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• आफ्नो पसलमा जााँच गनुनहोस्। WIC ले ररकॉल गररएको सूत्र प्रविस्थापन गननका लावग थप विकिहरू अस्थायी
रूपमा स्वीकृि गरे को छ, जसमा फरक सूत्र वकन्नको लावग समान उत्पादन, प्रविस्थापन उत्पादन, नगद वफिान/स्टोर
क्रेवर्ट समािेश हुन सक्छ िर सीवमि छै न।
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